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Informações Preliminares

A Escola Nacional é parte do Sistema de 

Formação e Propaganda do PCdoB

Instrumentos de Formação e Propaganda:

- Fundação Maurício Grabois

- Escola Nacional

- Revista Princípios

- Editora e Livraria Anita Garibaldi



A Fundação Maurício Grabois
www.grabois.org.br

 Diretorias

• Administração e Finanças

• Formação

• Cultura

• Comunicação e Publicações

• Ecologia e Meio-Ambiente

• Políticas Públicas

• Estudos e Pesquisas

 Centro de Documentação e Memória – CDM

http://www.grabois.org.br/


A

ESCOLA NACIONAL

João Amazonas

PCdoB



Princípios

• A educação dos comunistas se assenta na relação indissolúvel 

entre vida orgânica regular, estudo individual e atividades 

sistemáticas de formação.

• O Partido é a escola dos comunistas. Mas, o partido necessita 

de uma escola: os fundamentos de sua política não são 

apropriados espontaneamente pelos(as) militantes; exigem 

orientação, estudo, reflexão compartilhada.

• A formação é um conjunto de atividades intencionais que têm o 

propósito de possibilitar aos(às) militantes a reflexão autônoma 

sobre a realidade.

• A escola é o local privilegiado para a sistematização da formação.



Concepção e Definições Gerais

1) A formação como processo, de longo alcance;

2) A sistematicidade da formação como característica 

fundamental da escola: 

- regularidade, 

- continuidade, 

- acompanhamento e controle, 

- aferição de resultados. 



O papel da Escola

• Priorizar a apropriação crítica de conhecimentos, 
posturas e valores;

• Dedicar-se à formação de quadros partidários;

• Dar respostas às necessidades mais urgentes do 
Partido (milhares de filiados novos), cuidando da 
formação das bases e direções intermediárias. 

• Atender às exigências da luta de classes na 
contemporaneidade.



As diretrizes gerais

• Todo militante deve conhecer o Partido: especificidade de suas 
lutas, organização e funcionamento; sua história; suas 
propostas para mudar o Brasil (o Programa); suas normas 
(direitos e deveres dos filiados – o Estatuto).

• Todo militante deve ter acesso às bases teóricas e ideológicas 
da política do PCdoB – o marxismo-leninismo.

• Todo militante deve ter acesso ao conhecimento da realidade 
brasileira: a história; condições atuais; perspectivas.

• Todo militante deve ser formado para, no âmbito de sua atuação, 
dirigir as massas e capacitar-se para participar da direção 
partidária.



Os objetivos gerais

• Conhecer as bases do socialismo científico, 
encarando-o como teoria viva, aprofundando seu 
estudo e contribuindo para sua elaboração.

• Conhecer os problemas do Brasil e a política 
traçada pelo PCdoB para enfrentá-los, aprofundando 
seu estudo e contribuindo para sua elaboração. 

• Conhecer os fundamentos da teoria de Partido de 
tipo leninista, aprofundando seu estudo e 
contribuindo para sua elaboração e aplicação à 
realidade do PCdoB.



O currículo: conjunto de atividades 

nucleares da escola

• organização em níveis, conforme as características do público-
alvo; 

• cursos, estudo orientado, atividades diversificadas; 

• disciplinas e respectivos programas e carga-horária; 

• tempo de duração delimitado; 

• seleção, sequência, dosagem de conteúdos por nível e por 
disciplina; 

• aferição de resultados e reorientação constante.



Área de concentração do currículo 

MAIS MARXISMO e MAIS BRASIL

Eixos estruturadores:

• O marxismo-leninismo – estudo dos clássicos e de 
contribuições mais recentes, nas áreas de seu 
domínio e em áreas afins;

• A realidade brasileira – problematizada e 
compreendida à luz do materialismo histórico, 
enquanto análise concreta da realidade concreta, com 
os aportes teóricos e metodológicos compartilhados 
no aprofundamento do estudo dos clássicos. 



Currículo em “espiral” (helicoidal) 

Conteúdos

 perpassam todos os níveis e 

 aprofundam-se (tornando-se mais complexos) a cada patamar:

NÍVEIS

• NÍVEL I – noções gerais – iniciação aos elementos dos eixos temáticos / núcleos: 
já com tratamento que prepare para seu estudo.

• NÍVEL II – conceitos básicos – orientação  para o estudo dos clássicos.

• NÍVEL III – aprofundamento dos conceitos – estudo dos clássicos e autores 
atuais.

• Estudos Avançados – aprofundamento do estudo dos clássicos, a partir de 
problemas centrais de cada referencial temático / núcleo, na articulação com 
outros temas / núcleos e considerando-se a produção atual. Interpretações acerca 
da história do Brasil e perspectivas de seu desenvolvimento. Debate entre os 
marxistas brasileiros, como parte da realidade (cultural e política) do nosso país.



A organização dos(as) professores(as) em 

Núcleos de Ensino e Pesquisa

1. Filosofia

2. Estado e Classes Sociais;

3. Economia Política e Desenvolvimento (EP&D)

4. Socialismo 

5. Partido 



Os referenciais temáticos para a seleção e 

organização do conteúdo dos níveis

1. A concepção de mundo do materialismo dialético e histórico 
(Núcleo: Filosofia).

2. Origem e desenvolvimento da sociedade (Núcleo: Estado e 
Classes Sociais).

3. A dinâmica do modo de produção capitalista (Núcleo: EP&D).

4. O Socialismo como necessidade histórica (Núcleo: Socialismo).

5. Concepção, História e Lutas do Partido Comunista (Núcleo: 
Partido).



Os Recursos

Material didático:

• Cursos de Nível I:

1º) Curso do Programa Socialista – CPS : vídeo e manual para 
estudo; atividades em ambiente virtual.

2º) Curso de Iniciação ao Marxismo-Leninismo – CIM: slides, roteiros 
para professores(as), apostila para alunos(as); atividades em ambiente virtual.

• Curso de Nível II – Conceitos Básicos do Marxismo-Leninismo: slides, 
roteiros para professores(as), apostila para alunos(as); atividades em 
ambiente virtual.

• Curso de Nível III – Aprofundamento de conceitos do Marxismo-
Leninismo: slides, roteiros para professores(as), apostila para 
alunos(as); atividades em ambiente virtual.



Os Recursos

• Orientação de Estudo:

- Cadernos de Formação – para todos os níveis: textos clássicos 
selecionados, com ficha de leitura e artigos comentando a atualidade 
de cada obra.

- Atividades na modalidade a distância: www.escolapcdob.org.br

• Formação de Professores(as): slides, apostilas, vídeos 
diversos; atividades em ambiente virtual:

- Cursos Temáticos: Crise do Capitalismo e Alternativas para o Brasil; A 
Transição no Momento Atual; Singularidades da Dominação 
Econômica, Política e Ideológica no capitalismo contemporâneo.

- Cursos específicos dos Núcleos de Ensino e Pesquisa.

- Seminários de Estudos Avançados.

• Orientações e Notícias diversas: 

- Página no Portal da Fundação: www.grabois.org.br/portal/escola

- Página no Facebook: Escola Nacional do Partido Comunista do Brasil.

http://www.escolapcdob.org.br/
http://www.grabois.org.br/portal/escola


Estrutura e Funcionamento da Escola

Coordenação Nacional

Seções Regionais

Seções estaduais



Responsabilidades
das esferas estadual, regional  e nacional

a) Nível I – Cursos Presenciais e/ou na plataforma virtual

- Programa e Partido (CPS – Curso do Programa Socialista) [5 horas] 

- Noções Gerais (CIM – Curso de Iniciação ao Marxismo-Leninismo) 
[02 dias – 18 horas]

Responsabilidades – seções estaduais:

 orientação dos formadores 

 realização dos cursos

A partir das diretivas nacionais quanto ao conteúdo, ao material 
didático geral e à sistemática de desenvolvimento e avaliação.



Responsabilidades
das esferas estadual, regional e nacional

b) Nível II – Curso Presencial (com preparação e avaliação na 
plataforma virtual)

- Curso Conceitos Básicos do Marxismo-Leninismo [05 dias – 45 
horas] 

Responsabilidades – seções regionais:

 organização das turmas, 

 garantia de infraestrutura 

 desenvolvimento das atividades 

Segundo diretivas nacionais, com professores dos estados que 
compõem a região e, onde necessário, professores da esfera nacional.



Responsabilidades
das esferas estadual, regional  e nacional

Responsabilidade – equipe nacional:

c) Nível III – Curso Presencial (com preparação e 
avaliação na plataforma)

- Curso Aprofundamento de Conceitos do Marxismo-
Leninismo – [10 dias – 90 horas]

d) Estudos Avançados – Seminários Presenciais (com 
preparação e complementação na plataforma)

- Formação permanente de professores e professoras

[encontros nacionais, reproduzidos nas regiões ou nos 
estados].



Principais projetos

1. Estudo do Programa Socialista

2. Sistema de Formação a Distância

3. Elaboração/Revisão e Implementação do 
Currículo

4. Formação Continuada de Professores(as)



PCdoB / SNFP

Presidente Nacional - PCdoB

Renato Rabelo

Secretário Nacional de Formação e Propaganda

Adalberto Monteiro



Fundação Maurício Grabois

Diretoria executiva:

Presidente: Adalberto Alves Monteiro. 

Secretário-geral: Augusto César Buonicore.

Diretor Administrativo e Financeiro: Leocir Costa Rosa.

Diretora de formação: Nereide Saviani.

Diretor de Cultura: Javier Alfaya

Diretor de comunicação e publicações: Fábio Palácio de Azevedo.

Diretor de temas ecológicos e ambientais: Luciano Rezende.

Diretora de políticas públicas: Márvia Scárdua. 

Diretor de estudos e pesquisa: Aloísio Sérgio Rocha Barroso. 

Conselho fiscal:

Pedro de Oliveira, Julia Maria Santos Roland e André Bezerra Rodrigues. 

Conselho Curador:

Ricardo Abreu de Melo (presidente).

Altamiro Afonso Borges, Ana Maria Santos Rocha, Eustáquio Vital Nolasco, João Batista Lemos, José Carlos 

Ruy, Maria do Socorro Jô Moraes Vieira, Nádia Campeão, Walter Natalino Sorrentino.



Escola Nacional João Amazonas

Coordenação Geral

Diretora: Nereide Saviani

Secretário Executivo: Altair Freitas

Coordenadores dos Núcleos de Ensino e Pesquisa

Filosofia: Nereide Saviani

Estado / Classes: Augusto Cézar Buonicore

Economia Política & Desenvolvimento: Aloísio Sérgio Barroso

Socialismo: Elias Jabbour

Partido: Neide Freitas 



CONTATOS

www.pcdob.org.br

www.grabois.org.br

www.grabois.org.br/portal/escola

www.escolapcdob.org.br

fmg@grabois.org.br

formar@pcdob.org.br

formarescolanacional@pcdob.org.br

(+55) 11-3337-1578                                        (+55) 11-3054-1800

http://www.pcdob.org.br/
http://www.fmauriciograbois.org.br/
http://www.grabois.org.br/portal/escola
http://www.escolapcdob.org.br/
mailto:fmg@grabois.org.br
mailto:formar@pcdob.org.br
mailto:formarescolanacional@pcdob.org.br

